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  INTRODUÇÃO: 
Embora o cultivo da mandioca detenha grande 

capacidade de adaptação às mais diversas condições 
ambientais, os processos de deterioração primária e 
secundaria constitui-se como um dos importantes 
entraves a produção e comercialização da mandioca. 
Este trabalho teve como objetivo avaliar variedades de 
mandioca quanto a aceitabilidade, como estratégia para 
disseminar materiais com bom desenvolvimento 
produtivo e comercial para região semiárida, além da 
longevidade pós-colheita, prolongando o tempo de 
prateleira. 

 
  MATERIAL E MÉTODOS: 

O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal 
Baiano, Campus Bom Jesus da Lapa-BA. Foram 

avaliados cinco genótipos de mandioca Tipo Mesa, 
oriundas do Centro Nacional de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA – Mandioca e Fruticultura) Cruz das Almas-
BA: Teixeirinha, Rio Verde, Saracura, Periquito e 
Serrana. A área de cada unidade experimental foi 
constituída de 50 m² contendo cinco linhas com 
espaçamento de 1,0 m entre plantas e de 1,0 m entre 
fileiras com uma população de 50 plantas por parcela, 
totalizando 250 plantas em 250 m² de área útil total do 
experimento. A colheita da raiz foi realizada 
manualmente aos cinco meses após o plantio com 
especial cuidado para evitar lesões nas raízes e para 
selecionar as raízes de qualidade comercial. O 
tratamento da raiz após a colheita consistiu na remoção 
do excesso de terra e uma desinfecção por imersão das 
raízes em solução de hipoclorito de sódio (200 mg L-1) 
durante 5 minutos. Em seguida as subamostras foram 
descascadas e submetidos ao cozimento da polpa crua 
a partir de água fervente, sem sal, em cestos imersos 
numa panela com cerca de 20 L de água.  Para a 
realização da análise sensorial foram escolhidos ao 
acaso 10 provadores, sendo estes consumidores, visto 
que os testes utilizados não exigem provadores 
treinados para sua realização. Os julgadores utilizaram 
a escala hedônica para avaliação das subamostras. Os 
resultados experimentais foram submetidos a analise 
descritiva e o grau de associação entre variáveis foi 
obtido pela correlação de Spearman (p<0,05). 
 
 
 
 
 
 

  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
As variedades Teixeirinha, Saracura e Rio Verde 

foram as que apresentaram as maiores avaliações em 
aroma, aparência, sabor, maciez e textura. Em 
contrapartida, serrana e periquito obtiveram as menores 
notas para os mesmos requisitos. Valduga et al. (2011) 
analisando aceitabilidade de variedades de mandioca  
detectaram bons índices para variedade Saracura.  

Quanto ao tempo de cozimento, Rio Verde, 
Teixeirinha, Periquito e Saracura apresentaram tempo 
médio variando entre 9-14 minutos. Enquanto que a 
variedade serrana obteve tempo médio de cozimento 
entre 28-32 minutos. 

Houve correlação positiva entre aroma com 
aparência (0,53**) e sabor (0,43**), aparência com 
sabor (0,69**), maciez (0,59**) e fibra, sabor com 
maciez (0,82**) e fibra (0,67**) e maciez e fibra(0,72**). 
Esses resultados demonstram a eficiência do programa 
de melhoramento desenvolvido pela EMBRAPA 
Mandioca e Fruticultura, que busca ideótipos de 
variedades Tipo Mesa com alta performance e boa 
aceitabilidade do consumidor final 
 
  CONCLUSÃO: 

A variedade Teixeirinha foi que apresentou as 
maiores avaliações quanto aos critérios de aroma, 
aparência, sabor, maciez, quantidade de fibras e 
tempo de cozimento. Em contrapartida, a variedade 
serrana obteve os menores índices de aceitabilidade.  
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